Nový burzový poriadok (postreh usporiadateľa)
Dňa 20.1.2019 sa konala burza v Agrokomplexe Nitra podľa nového burzového
poriadku. Od tohto termínu je predaj vtákov možný len z výstavných alebo
celodrôtených klietok. V klietkach môžu byť len dva vtáky, musí v nej byť voda
a krmivo. Usporiadateľ sa rozhodol pre tento krok na základe vývoja
a požiadaviek doby vyspelého moderného exotárstva. O tejto plánovanej zmene
sme návštevníkov informovali počas celého roku 2018. V septembri bude 10
rokov, čo táto burza funguje. Počas celého tohto obdobia sme sa snažili formou
upozornenia i prísnejšieho nariadenia odstrániť znečistené prenosky z burzy.
Paradoxne táto dlhá doba nebola dostačujúca na to, aby si niektorí chovatelia
túto samozrejmú vec osvojili. Za týmto účelom bol vypracovaný nový burzový
poriadok. Chovateľ, ktorý sa chce burzy zúčastniť je povinný sa ním riadiť. Ak s
ním nesúhlasí, má právo nezúčastniť sa. Povinnosťou usporiadateľa je zabezpečiť
dodržiavanie tohto poriadku až do miery zabrániť používaniu nevyhovujúcich
prenosiek s právom nariadiť ich odstránenie z burzy. Môžem konštatovať, že
zhruba polovice účastníkov tejto akcie akoby sa táto zmena netýkala. Skoro
každému, kto mal výstavné klietky, chýbala voda a krmivo. Smelo môžem
konštatovať, že 90 % účastníkov tejto burzy by neprekročilo prah žiadnej
zahraničnej burzy v Nemecku, Holandsku či Taliansku. Usporiadateľ urobí všetko
pre to, aby bol burzový poriadok dodržiavaný. Je možné predpokladať, že na
určitý čas sa zníži návštevnosť burzy. Dúfame, že komfort a vysoká návštevnosť
v konečnom dôsledku prekonajú počiatočný vzdor a povedú k zmenám k
vyššiemu štandardu. Diskusie o tom, či vtáky na burze pijú či žerú, a ako sa
chovateľ dostane na burzu, keď má 5 klietok a je súčasťou 5-člennej posádky
auta, je zbytočná. Tak ako za posledných 20 až 30 rokov sa vývoj vo všetkých
oblastiach úžasne posunul, neobišiel ani exotárstvo. Burzy patria neodmysliteľne
k nemu. Slovenské a české burzy sú v porovnaní s burzami západných štátov EÚ
častou kritikou práve pre predaj z prenosiek. Naše burzy sú špecifické výkupom.
Ten spôsobuje nosenie veľkých počtov vtákov v prepchatých prenoskách. Veľa
chovateľov sa ich najprv pokúša predať na stole, a keď sa im nedarí, dajú ich do
výkupu. To sú tí, ktorí sú tŕňom v oku serióznych chovateľov.
Sú zásadné kritériá, ktoré musia prenosky spĺňať. Na burzu sa majú dostať len
zdravé vtáky v čistej nepreplnenej, primerane veľkej prenoske. Prenoska slúži na
prenášanie vtákov. Burza je miesto, kde sa vtáky vystavujú za účelom predaja.
Preto majú byť vo výstavných klietkach. Najčastejšie práve majitelia nevhodných
prenosiek sú tí, čo najlepšie vedia, ako to na burze má byť, čo má robiť veterinár,
označujú usporiadateľov zlodejmi, nenažrancami, tými, čo si napchávajú vrecká
a mnoho ďalších urážok. Nespokojnosť je tým väčšia čím menej vtákov takýto
účastník predá. O burzových pravidlách rozhodujú aj iné inštitúcie, ktoré majú
veľké práva. Tieto nevie organizátor ovplyvniť a musí ich dodržiavať. Tí
organizátori, ktorí sa neprispôsobia zaniknú. Prispôsobiť sa znamená prežiť. Majú
vôbec niektoré burzy nejaké pravidlá či burzový poriadok?
Burza nie je len miesto na predaj či obchod. Veľa chovateľov ju navštívi kvôli
stretnutiam s priateľmi, kvôli nekonečným rozhovorom o vtákoch, ľuďoch,
krmivách alebo si chcú len tak posedieť pri cigánskej, káve alebo poldeci, alebo
ešte doplniť komoru klobásami či inými výrobkami z farmárskych trhov. Pre veľa
chovateľov je to sviatočný deň. Neprešľapujú od zimy, keď je vonku mráz,

nebrodia sa v blate, keď prší. Toto a oveľa viac ponúka Agrokomplex Nitra.
Smutné je, že tí chovatelia, ktorým je tento text určený si ho s veľkou
pravdepodobnosťou neprečítajú, lebo často sú práve tými, ktorí tieto odborné
časopisy a web stránky týkajúce sa exotárskej problematiky asi veľmi nesledujú.
Myslím si, že ako to na burze vyzerá je vo veľkej miere aj v rukách samotných
účastníkov. Je to obraz chovateľa, jeho prístupu k vtákom a chovateľstvu, prístup
k tým, čo stoja napravo či naľavo pri jeho stole a v neposlednom rade aj k tým,
ktorí mu umožnili, aby tam stál. Preto vás žiadam, hlavne tých, ktorým je zaťažko
vyrovnať sa z novými pravidlami a trendami, aby zvážili, akým smerom sa majú
uberať.
Milan Vávra zástupca usporiadateľa

